KOSKETUS
Kosketuksen kaipuu on ihmisen elämässä iästä ja
sukupuolesta riippumatta läsnä luontaisena tarpeena
koko elämän ajan. Kosketus on asia, jonka pieni vauva
aistii ensimmäisenä, sekä tarve, joka säilyy
elämässämme pitkälle vanhuuteen.
Tutkimusten mukaan (mm. Saarilehto, 2018) koskettaminen on tärkeää
ihmissuhteiden muodostamisen ja ylläpitämisen kannalta. Koskettamisella
on suuri merkitys sekä intiimeissä läheisissä ihmissuhteissa, että
laajemmassa sosiaalisessa verkostossa.
Kosketuksella on lukuisia hyvinvointivaikutuksia. Kosketus lievittää
stressiä, vähentää ärtyneisyyttä ja levottomuutta, rauhoittaa ja parantaa
unen laatua. Kosketuksen puute on yhdistetty tutkimuksissa mm.
keskittymisvaikeuksiin, aggressiiviseen käyttäytymiseen,
ahdistuneisuuteen, masennukseen ja riippuvuutta aiheuttavien aineiden
käytön lisääntymiseen.
Yksi yleinen kosketukseen liittyvä pulmakohta voi olla kosketuksen
liittäminen liian vahvasti seksuaaliseen kontaktiin. Koskettaminen on
kuitenkin paljon muutakin. Lastenpsykiatri Jukka Mäkelä on todennut, että
”kosketus on mielihyvän aisti ja kokemuksellisen jakamisen väline.
Seksuaalisuus on vain osa tätä yhteyttä”.
Maaret Kallio ja Taru Jussila ovat kirjoittaneet siitä, kuinka
lapsuudenaikainen ei-eroottisen kosketuksen vähäisyys läheisissä
ihmissuhteissa voi johtaa siihen, että aikuisena on vaikea uskaltautua eieroottiseen läheisyyteen toisen kanssa. Kosketus ja läheisyys voidaan
nähdä sellaisena uskallusta vaativana toimintana, mitä ei voi täysin
kontrolloida, esittää tai teeskennellä. Toimivan kosketuksen edellytys on
riittävä luottamus itseen ja kumppaniin. Jos turva ja kosketus on lapsena
jäänyt uupumaan, on ymmärrettävää ja luonnollista, että se voi haastaa
aikuisena monella eri tasolla. Lohdullista on kuitenkin, se, että sekä
koskettaminen, että kosketuksen vastaanottaminen ovat taitoja, joissa voi
kehittyä.
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Linda De Villers on päätynyt siihen, että intiimeissä rakkaussuhteissa
vaaditaan kolmenlaista kosketusta: 1) tunnetta ilmaisevaa kosketusta
(halaus, silistys, kädestä pitäminen) , 2) aistillista kosketusta (vahvasti
läsnä hetkessä, aistit mukana) ja 3) seksuaalista kosketusta (vastaa
seksuaalisiin tarpeisiin, haluun ja intohimoon). Hänen mukaansa suhde ei
voi toimia ilman näiden kaikkien tasojen mukanaoloa. Koskettaminen ei
siis ole joko vain etäistä kaverikosketusta tai erotiikkaa, vaan laajasti
kaikkia näitä kolmea.
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